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Voordracht van het Presidium aan Provinciale Staten van Groningen ter
vaststelling van de wijziging van de Verordening rechtspositie
gedeputeerden, staten- en commissieleden van de provincie Groningen.

1. Samenvatting
In de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden
van de provincie Groningen (hierna: de Verordening) staan enkele artikelen
die van rechtswege niet meer van toepassing zijn op nieuwe en herkozen
staten- en commissieleden, zoals de wachtgeldregeling en de spaarloonregeling. Met de voorliggende wijziging wordt tevens de ICT-ondersteuning
qua apparatuur en vergoeding geregeld conform de door het Presidium
bepaalde uitgangspunten. Daarnaast bevat de Verordening een aantal
artikelen die in meer of mindere mate integraal zijn overgenomen uit het
Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden. Opname van de
betreffende artikelen in de Verordening is feitelijk overbodig.
2. Doel en wettelijke grondslag
De voorgestelde wijzigingen strekken ertoe de Verordening in lijn te brengen met eerder genomen
kabinetsbesluiten over afschaffing van de wachtgeldregeling en de spaarloonregeling. Daarnaast
wordt de Verordening in overeenstemming gebracht met fiscale regelgeving, specifiek waar het
gaat om welke onderdelen als eindheffingsbestanddeel kunnen worden aangewezen. Ook wordt
de ICT-ondersteuning van statenleden in de vorm apparatuur in bruikleen of een vergoeding
geregeld. Tevens wordt met de voordracht beoogd de artikelen in het Rechtspositiebesluit statenen commissieleden die geen nadere uitwerking behoeven niet terug te laten komen in de
verordening. Doel van de voorliggende wijzigingen tezamen is om de nieuwe en herkozen
statenleden bij aanvang van de statenperiode duidelijkheid te verschaffen rondom hun
rechtspositie.
Op grond van artikel 143 Provinciewet kunnen Provinciale Staten verordeningen en wijzigingen
daarop vaststellen nadat zij het college van Gedeputeerde Staten in de gelegenheid hebben
gesteld wensen en bedenkingen te uiten.
3. Procesbeschrijving en planning
In deze statenperiode is de Verordening reeds tweemaal gewijzigd. Met de wijzigingen van
november 2013 is de Verordening voorbereid op de nieuwe werkkostenregeling. De provincie
Groningen is overigens pas per 1-1-2015 overgestapt op deze werkkostenregeling. De tweede
wijziging van de Verordening, in juli 2014, betrof de uitbreiding van de grondslag voor vergoeding
van reis- en verblijfkosten voor burgercommissieleden. In de aanloop naar de komende periode is
de Verordening opnieuw tegen het licht gehouden. In dit wijzigingsvoorstel zijn alleen de
aanpassingen meegenomen die van toepassing zijn op statenleden. Ook de rechtspositie van
gedeputeerden behoeft aanpassing. In het voorjaar van 2015 volgt vanuit de zijde van het college
een voorstel, waarbij zowel de gewenste wijzigingen voor gedeputeerden als de suggesties uit de
aangekondigde modelverordening van het IPO kunnen worden meegenomen, waaronder mogelijk
een splitsing van de huidige verordening in één voor staten- en commissieleden en één voor
gedeputeerden. De huidige gezamenlijke verordening kan dan worden ingetrokken. Het college
van Gedeputeerde Staten is gelegenheid geboden om hun wensen en bedenkingen te uiten.

4. Begroting
De voorgestelde wijzigingen hebben in principe geen financiële gevolgen.
5. Inspraak/participatie
Niet van toepassing.
6. Nadere toelichting
Spaarloonregeling en wachtgeldregeling
De spaarloonregeling is wettelijk per 1 januari 2012 afgeschaft. Artikel 9 in de Verordening kan
derhalve komen te vervallen. De wachtgeldregeling is bij besluit van 13 juni 2013 tot wijziging van
het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden komen te vervallen. De artikelen 14 tot en met
20 kunnen daarmee komen te vervallen. Met de voorliggende wijziging wordt niets afgedaan aan
de mogelijkheid voor statenleden die aftreden op 25 maart 2015 en niet herkozen zijn, om gebruik
te maken van de regeling. Overigens heeft geen van de statenleden die tussentijds is afgetreden in
deze statenperiode gebruik gemaakt van de wachtgeldregeling.
Eindheffingsbestanddeel
In de verordening wordt in artikel 13a aangegeven welke vergoedingen en verstrekkingen
aangewezen worden als eindheffingsbestanddeel voor de loonbelasting. Met het wijzigingsvoorstel
voor dit artikel wordt de Verordening voor wat betreft de statenleden in lijn gebracht met de actuele
fiscale regels.
Tablet in bruikleen of vergoeding
In artikel 8 van de verordening wordt aangegeven op welke wijze een statenlid in aanmerking komt
voor een computer in bruikleen, dan wel voor een gelimiteerde vergoeding in geval van eigen
aanschaf van een computer, conform hetgeen in het Presidium is besloten. Met het wijzigingsvoorstel wordt dit artikel aangepast op de nieuwe ontwikkelingen, zoals het gebruik van tablets.
Een nadere invulling van de wijze waarop een eigen apparaat kan worden vergoed met een bedrag
ineens of een gespreide vergoeding, wordt in een volgende wijziging van de verordening
meegenomen, dan wel uitgewerkt in een door het college op te stellen uitvoeringsregeling. Met het
laatste lid van dit artikel wordt in het opstellen van een dergelijke uitvoeringsregeling voorzien.
Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden
Op basis van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden kunnen de artikelen 2, 2a, 3, 4,
10, 11, 12, 13 en 22 van de Verordening komen te vervallen. Aanleiding hiervoor is het feit dat de
inhoud van deze artikelen in de Verordening letterlijk, ofwel zo goed als letterlijk, is overgenomen
uit het rechtspositiebesluit. De artikelen in het Rechtspositiebesluit behoeven geen nadere
uitwerking in een verordening. Een letterlijke opname van deze artikelen in de Verordening heeft
geen toegevoegde waarde.
Procesplanning en mogelijke splitsing verordening
Met de voorliggende wijzigingen wordt de leesbaarheid van de verordening er niet beter op. Dit
gaat om een tijdelijke situatie. Vanuit het IPO wordt gewerkt aan een modelverordening voor de
rechtspositie van staten- en commissieleden en gedeputeerden. Eén van de opties die daarin naar
voren zal komen is het splitsen van de verordening. De wezenlijk andere rechtspositie van statenen commissieleden ten opzichte van gedeputeerden kan daarmee beter tot uitdrukking worden
gebracht. De rechtspositiebesluiten, op grond waarvan de provinciale verordeningen kunnen
worden opgesteld, zijn reeds gesplitst. Aangezien de voorliggende wijzigingen alleen betrekking
hebben op de staten- en commissieleden en niet op gedeputeerden, is een splitsing van de
verordening nu niet opportuun. In het voorjaar van 2015 volgt vanuit de zijde van het college een
voorstel, waarbij zowel de gewenste wijzigingen voor gedeputeerden als de suggesties uit de
modelverordening van het IPO kunnen worden meegenomen, vanzelfsprekend inclusief een
nieuwe nummering van de opgenomen artikelen. De onderhavige verordening kan dan worden
ingetrokken.
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7. Voorstel
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen.
Groningen, 4 maart 2015
Presidium van Provinciale Staten van Groningen:
M.J. van den Berg

, voorzitter.

H. Engels-Van Nijen

, griffier.

Bijlagen bij de voordracht
Integrale nieuwe tekst van de Verordening

Behandeld door : G. van der Veen
Telefoonnummer: (050) 316 4226
E-mail
: g.vander.veen@provinciegroningen.nl
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Nr.

15/2015
Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen de voordracht van het Presidium van 4 maart 2015, nr. 2015-09772, SG;
Gelet op
- Het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden
- De Provinciewet, artikel 143
Besluiten:

I.

De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden van de provincie
Groningen als volgt te wijzigen:
A. De artikelen 2, 2a, 3 en 4 komen te vervallen.
B. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid wordt vervangen en komt te luiden als volgt:
2. Het statenlid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of
symposium dat niet door of namens de provincie wordt aangeboden of
verzorgd, dient daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in.
2. Er worden drie nieuwe leden toegevoegd, luidende:
3. De aanvraag bedoeld in het tweede lid gaat vergezeld van inhoudelijke
informatie en een kostenspecificatie.
4. De kosten komen voor rekening van de provincie als deelname van belang is
in verband met de vervulling van het staten- of commissielidmaatschap.
5. De maximale scholingsvergoeding bedraagt per jaar per persoon € 500,--.
C. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid wordt vervangen en komt te luiden als volgt:
1. Het statenlid ondertekent een bruikleenovereenkomst als hem voor de
uitoefening van het statenlidmaatschap een computer of tablet, bijbehorende
apparatuur, software, internetverbinding, inclusief technische ondersteuning,
in bruikleen wordt gesteld. Gedeputeerde staten stellen het model van de
bruikleenovereenkomst vast.
2. Het tweede lid wordt vervangen en komt te luiden als volgt:
2. Indien geen computer of tablet, bijbehorende apparatuur, software en
internetverbinding ten laste van de provincie ter beschikking is gesteld,
verlenen gedeputeerde staten een statenlid op aanvraag voor de uitoefening
van het statenlidmaatschap, bij overlegging van de factuur, een vergoeding
voor de aanschaf of het gebruik van een eigen computer of tablet,
bijbehorende apparatuur, software en internetverbinding. De vergoeding is
gemaximeerd op ten hoogste de aanschafwaarde van de computer of tablet,
bijbehorende apparatuur, software en internetverbinding welke gedeputeerde
staten aan statenleden in bruikleen ter beschikking stellen.
3. Het derde en vierde lid komen te vervallen en het vijfde lid wordt vernummerd tot
vierde lid.
D. De artikelen 9, 10, 11, 12 en 13 komen te vervallen.
E. Artikel 13a wordt vervangen en komt te luiden als volgt:
Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de
Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen:
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a. de vergoedingen, verstrekkingen en tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 12a
van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden;
b. de vergoedingen en verstrekkingen bedoeld in hoofdstuk II van deze verordening,
voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding of verstrekking als bedoeld
in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de
Loonbelasting 1964.
F. De artikelen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 22 komen te vervallen.
II.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:

M.J. van den Berg, voorzitter

H. Engels-van Nijen, griffier
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Verordening rechtpositie gedeputeerden, staten- en
commissieleden provincie Groningen
Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Provinciewet;
b. Rechtspositiebesluit gedeputeerden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 241;
c. Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb.
242;
d. Reisbesluit binnenland: het Koninklijk Besluit van 1 maart 1993, Stb. 144;
e. Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993,
nr. AB93/U280, Stcrt. 56;
f. statenlid: lid van provinciale staten, niet zijnde gedeputeerde;
g. Verplaatsingskostenbesluit 1989: het Koninklijk Besluit van 6 oktober 1989, Stb. 424;
h. griffier: de griffier, bedoeld in artikel 97, eerste lid, van de Provinciewet;
i. provinciesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 97, eerste lid, van de Provinciewet.

Hoofdstuk II Voorzieningen voor statenleden
Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden VERVALLEN
Artikel 2a Toelagen VERVALLEN
Artikel 3 Onkostenvergoeding VERVALLEN
Artikel 4 Berekening en betaling VERVALLEN
Artikel 5 Reiskosten
1. Aan het statenlid worden vergoed de reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van
provinciale staten en van een commissie, alsmede de reiskosten ter zake van andere ten behoeve
van de provincie gemaakte reizen.
2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:
a. bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van
de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;
b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte
noodzakelijke reiskosten overeenkomstig de bedragen in de artikelen 2 en 4 van de
Reisregeling binnenland.
Artikel 6 Verblijfkosten
1. Het statenlid worden tijdens zijn zakelijk verblijf op het provinciehuis maaltijden en consumpties
vanwege de provincie verstrekt.
2. Het statenlid worden vergoed de gemaakte noodzakelijke verblijfkosten ter zake van andere ten
behoeve van de provincie gemaakte reizen dan die voor het bijwonen op het provinciehuis van
vergaderingen van provinciale staten en van een commissie, tot ten hoogste de bedragen,
vastgesteld bij of krachtens het Reisbesluit binnenland.
Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium
1. De kosten van deelname van een statenlid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die
in het provinciaal belang door of namens de provincie worden aangeboden of verzorgd komen voor
rekening van de provincie.
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Het statenlid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of
namens de provincie wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe vooraf een gemotiveerde
aanvraag in.
De aanvraag bedoeld in het tweede lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een
kostenspecificatie.
De kosten komen voor rekening van de provincie als deelname van belang is in verband met de
vervulling van het staten- of commissielidmaatschap.
De maximale scholingsvergoeding bedraagt per jaar per persoon € 500,--.

Artikel 8 Computer en internetverbinding
1. Het statenlid ondertekent een bruikleenovereenkomst als hem voor de uitoefening van het
statenlidmaatschap een computer of tablet, bijbehorende apparatuur, software, internetverbinding,
inclusief technische ondersteuning, in bruikleen wordt gesteld. Gedeputeerde staten stellen het
model van de bruikleenovereenkomst vast
2. Indien geen computer of tablet, bijbehorende apparatuur, software en internetverbinding ten laste
van de provincie ter beschikking is gesteld, verlenen gedeputeerde staten een statenlid op
aanvraag voor de uitoefening van het statenlidmaatschap, bij overlegging van de factuur, een
vergoeding voor de aanschaf of het gebruik van een eigen computer of tablet, bijbehorende
apparatuur, software en internetverbinding. De vergoeding is gemaximeerd op ten hoogste de
aanschafwaarde van de computer of tablet, bijbehorende apparatuur, software en
internetverbinding welke gedeputeerde staten aan statenleden in bruikleen ter beschikking stellen.
3. Het statenlid ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de provincie.
Gedeputeerde staten stellen het model van de bruikleenovereenkomst vast.
4. Gedeputeerde staten kunnen ter uitvoering van dit artikel nadere regels vaststellen.
Artikel 9 Spaarloonregeling VERVALLEN
Artikel 10 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid VERVALLEN
Artikel 11 Compensatie korting werkloosheidsuitkering VERVALLEN
Artikel 12 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van provinciale staten VERVALLEN
Artikel 13 Ziektekostenvoorziening VERVALLEN
Artikel 13a Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de
loonbelasting 1964 worden aangewezen:
a. de vergoedingen, verstrekkingen en tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 12a van het
Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden;
b. de vergoedingen en verstrekkingen bedoeld in hoofdstuk II van deze verordening, voor zover deze
worden gerekend tot een vergoeding of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen
a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.
Artikel 14 Recht op uitkering bij aftreden VERVALLEN
Artikel 15 Duur van de uitkering bij aftreden VERVALLEN
Artikel 16 Bedrag van de uitkering bij aftreden VERVALLEN
Artikel 17 Korting wegens inkomsten VERVALLEN
Artikel 18 De verplichting om werk te zoeken VERVALLEN
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Artikel 19 Betaling van de uitkering bij aftreden VERVALLEN
Artikel 20 Opschorting en einde van de uitkering bij aftreden VERVALLEN
Artikel 21 Uitkering bij overlijden
1. In geval van overlijden van het statenlid wordt aan de weduwe of weduwnaar van wie het
overleden statenlid niet duurzaam gescheiden leefde een bedrag uitgekeerd, gelijk aan de in artikel
2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden, welke het statenlid laatstelijk genoot over een
tijdvak van drie maanden. Indien de overledene geen weduwe of weduwnaar van wie het
overleden statenlid niet duurzaam gescheiden leefde nalaat, geschiedt de uitkering ten behoeve
van de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen, of minderjarige kinderen waarover de
overledene de pleegouderlijke zorg droeg. Onder pleegouderlijke zorg wordt verstaan de zorg voor
het onderhoud en de opvoeding van het kind als was het een eigen kind, onafhankelijk van enige
verplichting daartoe of van het genieten van een vergoeding daarvoor. Ontbreken ook zodanige
kinderen dan geschiedt de uitkering aan degenen die geheel of grotendeels afhankelijk waren van
het inkomen van het statenlid.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder weduwe of weduwnaar mede verstaan de
achtergebleven geregistreerde partner alsmede degene met wie het overleden statenlid ongehuwd
samenleefde en een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd als bedoeld in artikel 3, derde en
vierde lid, van de Algemene nabestaandenwet.
3. Dit artikel is niet van toepassing op een statenlid dat is benoemd in de plaats die is opengevallen
als gevolg van het tijdelijk ontslag van een statenlid wegens zwangerschap en bevalling of ziekte,
ingevolge artikel X 12 van de Kieswet.
Artikel 22 Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte
VERVALLEN

Hoofdstuk III Voorzieningen voor gedeputeerden
Artikel 23 Onkostenvergoeding
1. Aan de gedeputeerde wordt een onkostenvergoeding toegekend voor overige aan de uitoefening
van het ambt verbonden kosten die gelijk is aan het bedrag, vermeld in artikel 21, eerste lid, van
het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, zoals dit bedrag jaarlijks ingevolge artikel 21, tweede lid,
van genoemd Rechtspositiebesluit bij ministeriële regeling wordt gewijzigd.
2. In afwijking van het eerste lid is de onkostenvergoeding voor overige aan de uitoefening van het
ambt verbonden kosten x% van het voor hem ingevolge het eerste lid geldende bedrag indien de
gedeputeerde op grond van artikel 31 een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking is gesteld.
Artikel 24 Reiskosten woon-werkverkeer
De gedeputeerde wordt voor het reizen tussen zijn woning en zijn plaats van tewerkstelling een
tegemoetkoming in de kosten van het reizen verleend overeenkomstig het bepaalde in de ministeriële
regeling als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden.
Artikel 25 Zakelijke reiskosten
Aan de gedeputeerde wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 24, vergoeding verleend
voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 24 bedoelde reizen ten behoeve van de
provincie gemaakt. De vergoeding betreft:
a. bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in
redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;
b. bij gebruik van een eigen personenauto: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte
noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bedrag, genoemd in artikel 4, onderdeel b, van de
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ministeriële regeling als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit
gedeputeerden.
Artikel 26 Dienstauto
1. De gedeputeerde kan voor reizen ten behoeve van de provincie gebruik maken van een dienstauto
met of zonder chauffeur. Onder dienstauto wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan
een door de provincie ingehuurde auto.
2. De dienstauto met of zonder chauffeur kan door de gedeputeerde ook worden gebruikt ten
behoeve van een q.q.-nevenfunctie en een niet q.q.-nevenfunctie wanneer deze laatste functie is
gemeld in het college van gedeputeerde staten.
3. De dienstauto met of zonder chauffeur kan door de gedeputeerde ook worden gebruikt ten
behoeve van besprekingen/bijeenkomsten in het kader van een partijlidmaatschap.
4. De dienstauto met of zonder chauffeur kan door de gedeputeerde ook worden gebruikt voor het
reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling mits sprake is van een reis genoemd in de
voorgaande leden.
5. Indien de gedeputeerde voor reizen ten behoeve van in het tweede en derde lid bedoelde
nevenfuncties gebruik maakt van de provinciale dienstauto en daarvoor van een derde ook een
vergoeding van reiskosten ontvangt wordt die vergoeding in de provinciale kas gestort.
Artikel 27 Verblijfkosten
De gedeputeerde worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke verblijfkosten ter zake van reizen,
bedoeld in artikel 25 volledig vergoed.
Artikel 28 Buitenlandse dienstreis
1. Indien de gedeputeerde in het provinciaal belang een reis buiten Nederland maakt worden de in
redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.
2. Voor een reis in het provinciaal belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese
instelling, is vooraf toestemming van gedeputeerde staten vereist. Provinciale staten kunnen aan
deze toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 29 Cursus, congres, seminar of symposium
1. De kosten van deelname van een gedeputeerde aan cursussen, congressen, seminars en
symposia die in het provinciaal belang door of namens de provincie worden aangeboden of
verzorgd komen voor rekening van de provincie.
2. De gedeputeerde die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door
of namens de provincie wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag
in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten
komen voor rekening van de provincie als deelname van belang is in verband met de uitoefening
van het ambt van gedeputeerde.
Artikel 30 Computer en internetverbinding
1. Op aanvraag worden de gedeputeerde ten laste van de provincie voor de uitoefening van het ambt
een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld.
2. Indien geen computer, bijbehorende apparatuur en software ten laste van de provincie ter
beschikking is gesteld, verlenen gedeputeerde staten de gedeputeerde op aanvraag voor de
uitoefening van het ambt een tegemoetkoming voor de aanschaf of het gebruik van een eigen
computer, bijbehorende apparatuur en software. De tegemoetkoming bedraagt 30% van de
aanschafwaarde daarvan voor een periode van maximaal drie jaar. Daarbij wordt ten hoogste
uitgegaan van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software welke
aan de gedeputeerden ten laste van de provincie in bruikleen ter beschikking worden gesteld.
3. Op aanvraag ontvangt de gedeputeerde een vast bedrag ter vergoeding van de aanleg- en
abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in het eerste of tweede lid genoemde
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computerapparatuur. Gedeputeerde staten stellen de hoogte van het in de eerste volzin bedoelde
bedrag van de vergoeding vast.
4. De gedeputeerde ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de provincie.
Gedeputeerde staten stellen het model van de bruikleenovereenkomst vast.
5. Gedeputeerde staten kunnen ter uitvoering van dit artikel nadere regels vaststellen.
Artikel 31 Mobiele telefoon
1. Op aanvraag wordt de gedeputeerde voor de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in
bruikleen ter beschikking gesteld.
2. De gedeputeerde ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de provincie.
3. Gedeputeerde staten stellen het model van de bruikleenovereenkomst vast.
4. Op de bezoldiging van de gedeputeerde die de mobiele telefoon mede gebruikt voor privédoeleinden wordt voor dit privé-gebruik een nader door gedeputeerde staten te bepalen bedrag
ingehouden.
Artikel 32 Spaarloonregeling
De gedeputeerde kan op aanvraag deelnemen aan de voor het provinciaal personeel geldende
spaarloonregeling.
Artikel 33 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten
De gedeputeerde die bij benoeming nog niet over woonruimte in de provincie beschikt heeft ten laste
van de provincie aanspraak op vergoeding van:
a. reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de ministeriële regeling als
bedoeld in artikel 18, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden;
b. verhuiskosten in verband met de benoeming als gedeputeerde overeenkomstig het bepaalde in
artikel 2 van de ministeriële regeling als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van het
Rechtspositiebesluit gedeputeerden.
Artikel 33a Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de
loonbelasting 1964 worden aangewezen:
a. de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 23;
b. de vergoedingen en verstrekkingen, bedoeld in de artikelen 24, 25, 27 en 28, voor zover deze niet
worden gerekend tot een vergoeding of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid,
onderdelen a en b, van de Wet op de loonbelasting 1964;
c. de verstrekkingen, bedoeld in artikel 30, eerste lid, en artikel 31, eerste lid;
d. de vergoeding, bedoeld in artikel 30, derde lid.
Hoofdstuk IV Voorzieningen voor commissieleden
Artikel 34 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen
1. Het lid van een commissie ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen en activiteiten van
een commissie en haar subcommissies een vergoeding die gelijk is aan het bedrag, vermeld in
artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden, zoals dit bedrag jaarlijks
ingevolge artikel 13 voornoemd wordt herzien.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een
vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 94 van de Provinciewet ontvangt.
3. Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie
a. als statenlid of gedeputeerde;
b. uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke
hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege
wordt gesubsidieerd;
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c. als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn
lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het provinciaal belang dient.
4. Voor leden van commissies als bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit staten- en
commissieleden gelden de volgende vergoedingen voor het bijwonen van de vergaderingen van de
commissie:
a. de voorzitter van de Commissie rechtsbescherming: 350%;
b. de vice-voorzitter van de Commissie rechtsbescherming 300%, en
c. de leden van de Commissie rechtsbescherming 200%
van het in het eerste lid bedoelde bedrag van de vergoeding.
Artikel 35 Reis- en verblijfkosten
1. Aan het lid van een commissie dat geen statenlid of gedeputeerde is en niet in zijn hoedanigheid
van ambtenaar tot lid van de commissie is benoemd worden de reiskosten voor het bijwonen van
de vergaderingen van de commissies alsmede de reiskosten ter zake van andere ten behoeve van
de provincie gemaakte reizen vergoed. De vergoeding betreft:
a. bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van
de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;
b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte
noodzakelijke reiskosten overeenkomstig de bedragen in de artikelen 2 en 4 van de
Reisregeling binnenland.
2. Het in het eerste lid bedoelde lid van de commissie worden vergoed de gemaakte noodzakelijke
verblijfkosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie alsmede de reiskosten ter
zake van andere ten behoeve van de provincie gemaakte reizen tot ten hoogste de bedragen,
vastgesteld bij of krachtens het Reisbesluit binnenland.
Artikel 36 Buitenlandse excursie of reis
1. Provinciale staten kunnen een commissie uit provinciale staten toestemming verlenen voor een
excursie of reis naar het buitenland. Provinciale staten kunnen aan de toestemming voorwaarden
verbinden.
2. De in het eerste lid bedoelde excursie of reis wordt door of vanwege de provincie georganiseerd.
3. De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de provincie.

Hoofdstuk V De procedure van declaratie
Artikel 37 Betaling van kosten
Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door
a. betaling uit eigen middelen; of
b. rechtstreekse toezending van de factuur aan de provincie; of
c. een provinciale creditcard.
Artikel 38 Declaratie van vooruit betaalde kosten
1. Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 5, 6, 25, 27, 28, 33 en 35 wordt gebruik
gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door gedeputeerde staten is vastgesteld,
indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.
2. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het statenlid, onderscheidenlijk de
gedeputeerde dient het declaratieformulier binnen 2 maanden bij de griffier, onderscheidenlijk de
provinciesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar in, onder bijvoeging van de originele
bewijsstukken.
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Artikel 39 Rechtstreekse facturering bij de provincie
1. De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 7, 25, 27, 28, 29 en 33 kan plaatsvinden door
rechtstreekse toezending van de door het statenlid, onderscheidenlijk de gedeputeerde voor
akkoord ondertekende factuur aan de provincie.
2. Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier,
waarvan het model door gedeputeerde staten is vastgesteld, volledig in te vullen en te
ondertekenen.
3. Het statenlid, onderscheidenlijk de gedeputeerde dient het begeleidingsformulier en de factuur
binnen 2 maanden in bij de griffier, onderscheidenlijk de provinciesecretaris of de door hem
aangewezen ambtenaar.
Artikel 40 Gebruik creditcard
1. De vergoeding van kosten als bedoeld in de artikelen 25, 27, 28 en 33 kan plaatsvinden door
gebruikmaking van de provinciale creditcard.
2. Een provinciale creditcard wordt de gedeputeerde op aanvraag in bruikleen ter beschikking gesteld
voor het doen van uitgaven die voor vergoeding of tegemoetkoming ten laste van de provincie in
aanmerking komen. Aan de verstrekking van de creditcard kunnen voorwaarden worden
verbonden.
3. De provinciesecretaris draagt zorg voor de aanvraag, verstrekking en intrekking van provinciale
creditcards. Bij de aanvraag wordt aangegeven of een persoonlijke pincode voor het opnemen van
contant geld gewenst wordt.
4. Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier,
waarvan het model door gedeputeerde staten is vastgesteld, volledig in te vullen en te
ondertekenen.
5. Het begeleidingsformulier en de factuur worden binnen 2 maanden ingediend bij de
provinciesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar.
6. Bij beëindiging van het ambt van gedeputeerde wordt de creditcard onverwijld ingeleverd.
7. Verlies of diefstal van de creditcard wordt direct gemeld bij de betreffende creditcardmaatschappij
en zo spoedig mogelijk ook bij de provincie. Het eigen risico bij verlies en diefstal komt mits is
voldaan aan de daarvoor geldende regels, voor rekening van de provincie.
Hoofdstuk Vl Citeertitel en inwerkingtreding
Artikel 41 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en
commissieleden provincie Groningen.
Artikel 42 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt, na uitgifte van het provinciaal blad waarin de verordening is geplaatst, in
werking met ingang van 15 maart 2007, met dien verstande dat terugwerken onderstaande artikelen:
- artikelen 8 en 30 tot en met 1 januari 2005 (met uitzondering van lid 4, vergoeding internet);
- artikel 13 tot en met 1 januari 2006;
- artikel 12 tot en met 12 maart 2003, en
- artikel 14, tweede lid onderdeel d, 21, derde lid, en 22 tot en met 11 oktober 2006.
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Overgangsbepaling bij besluit van Provinciale Staten van 6 november 2013, nr. B.1.
Artikel II
Zo lang als toepassing is gegeven aan artikel 39c van de Wet op de loonbelasting 1964:
a. verstrekken gedeputeerde staten een statenlid, onderscheidenlijk een gedeputeerde op aanvraag
een vergoeding voor de belastingheffing als gevolg van de verstrekkingen, bedoeld in artikel 8,
eerste lid, onderscheidenlijk artikel 30, eerste lid, van de Verordening rechtspositie gedeputeerden,
staten- en commissieleden zoals die na inwerkingtreding van dit besluit luiden;
b. wordt het bedrag, bedoeld in de artikelen 3 en 23 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden,
staten- en commissieleden, zoals die na inwerkingtreding van dit besluit luiden, vermenigvuldigd
met 100/P, waarbij P wordt berekend door het getal 100 te verminderen met het getal van het
hoogste tarief, bedoeld in kolom IV van artikel 2.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
c. blijven de artikelen 13a en 33a van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en
commissieleden zoals die na inwerkingtreding van dit besluit luiden, buiten toepassing;
d. bedraagt de vergoeding, bedoeld in artikel 25, onderdeel b, van de Verordening rechtspositie
gedeputeerden, staten- en commissieleden, zoals dat na inwerkingtreding van dit besluit luidt,
€ 0,37 per afgelegde kilometer.

Vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 14 maart 2007, nr. A.1
Gewijzigd bij besluit van Provinciale Staten van 21 april 2010, nr. B.2; inwerkingtreding 27 mei 2010.
Artikel 2a werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Gewijzigd bij besluit van Provinciale Staten van 6 november 2013, nr. B.1; inwerkingtreding 1 januari
2014.
Gewijzigd bij besluit van Provinciale Staten van 2 juli 2014, nr. B.8; inwerkingtreding 1 januari 2014
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